VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE STARÉ č. 5/2016
o poplatkoch za úkony vykonávané Obcou Staré
__________________________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Starom v zmysle § 4, ods. 1 a 3, § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, zákona 416/2001 Z. z. o výkone prenesenej štátnej
správy na samosprávu a zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch vydáva pre územie
Obce Staré Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za úkony vykonávané Obcou Staré.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje a bližšie vymedzuje poplatky (úhrady)
za konania a pracovné úkony (ďalej len poplatky), v zmysle výkonu samosprávnych funkcií a výkonu
prenesenej štátnej správy vykonávané Obcou Staré.
Článok 2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania vykonávané Obcou Staré.
Článok 3
Oslobodenie od poplatkov
Od poplatkov sú oslobodené:
a) úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o sociálnom
zabezpečení, štátnych sociálnych dávkach a sociálnej pomoci
b) úkony pre potrebu Obce Staré – vlastné úkony.
Článok 4
Platenie poplatkov
1. Poplatky za pracovné úkony sa platia v hotovosti u pracovníkov Obecného úradu v Starom
oproti potvrdeniu.
2. Poplatky sa platia v mene Euro.
Článok 5
Sadzby poplatkov
1. Poplatok za vydanie potvrdenia /predaj nadbytočných zásob, účasť na pohrebe,
usporiadateľ pohrebu a pod./
2. Poplatok za vyhotovenie splnomocnenia, čestného vyhlásenia
3. Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase:
a) v pracovných dňoch /7.30 – 15.30/
b) počas víkendov a sviatkov

1,00 €
1,00 €
5,00 €
7,00 €
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4. Poplatok za kopírovanie a tlač:
a) kopírovanie – 1 strana
b) kopírovanie – obojstranne
c) tlač – 1 strana
d) skenovanie – 1 strana
5. Poplatok za vydanie povolenia na zábavu, diskotéku
6. Požičiavanie riadov

0,10 €
0,15 €
0,10 €
0,10 €
20,00 €
10,00 €

Článok 6
Osobitné ustanovenia
Miestny rozhlas neslúži na:
- reklamné účely,
- predajné akcie obchodných reťazcov /s výnimkou pojazdných predajcov/,
- volebnú kampaň a politickú reklamu.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 23. 11. 2016.
2. Návrh tohto VZN bol zvesený z úradnej tabule dňa 09. 12. 2016.
3. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Starom dňa 09. 12. 2016 uznesením č.
5/2016.
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za úkony
vykonávané obcou Staré č. 2/2013 zo dňa 13. 12. 2013.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2017.

Agáta Jesenková, starostka obce

